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हेरॉल्ड रात्री झोपू शकिा नाही. म्हिून त्याने 
आपिे कापसाने भरिेिे प्रािी बाहेर काढिे.  



प्राणयाांिी ककती मजा असते! 
त्याच्या मनात आिां.  

कोिता प्रािी बनू मी?  
तो वििार करू िागिा.  



हेरॉल्डिा प्राणयाांिी जास्त 
माहहती हिी होती.  

आपिा जाांभळा खडू उििून 
तो एका साहसी मोहहमेिर 

ननघािा.  



आपि खूप मोठ्ठा आणि अांगावप ांडाने 
बळकट प्रािी व्हािां, असां त्याच्या 

मनात आिां. त्याने खडूने एक हत्तीिां 
चित्र काढिां.  

हत्तीने आपिी सोंड पाणयाच्या 
बादिीत बुडििी. मग त्याने 

सोंडतेिां पािी सभोितािी फिारिां.  



हेरॉल्डिा मजा येऊ िागिी. मग त्याने 
पाणयाच्या रबरी पाईपिां चित्र काढिां. पि त्यािा 
पाईपिर ननयांत्रि ठेिता आिां नाही. त्यातिां पािी  

िुकून हत्तीिरि उडािां.  

हत्ती पूिणपिे लभजून गेिा.  
हेरॉल्डने त्यािी माफी माचगतिी.  
पि हत्ती नतथून ननघून गेिा.  



आपि खूप िाांबिा प्रिास करू, 
हेरॉल्डच्या मनात आिां.  

म्हिून त्याने उां टािां चित्र काढिां.  

मग हेरॉल्डने पाठीिरच्या बॅगिां चित्र काढिां.  
ती बॅग खाद्यपदाथण आणि पाणयाने भरिी होती.  
मग हेरॉल्ड आणि उांट िाळिांटात िािू िागिे.  



हेरॉल्ड पायी पायी िाित होता. 
त्यामुळे त्यािा बॅगिां ओझां जाििू िागिां. 

तो खूप थकून गेिा. 

सूयण आग ओकत होता. 
होरॉल्डने एका तळ्यािां आणि  
ताडाच्या झाडािां चित्र काढिां.  



हेरॉल्ड आराम करत होता, तवे्हा चित्तयाांिा 
एक कळप जिळून दौडत गेिा. मिा 

त्याांच्यासोबत धािायिा पाहहजे, हेरॉल्डच्या 
मनात आिां.  

हेरॉल्डने रोिर स्केटच्या जोडीिां चित्र 
काढिां. आणि तो चित्तयाांच्या मागे धािू 

िागिा.   



त्यािा चित्तयाांच्या मागे पळायिा मजा 
िाटू िागिी. पि थोड्याि िेळात 

त्यािा खूप गरम होऊ िागिां. त्यािा 
एखाद्या थांडगार जागी जािांसां िाटू 

िागिां.  

हेरॉल्डने खडू उििून आभाळात  
एक रेषा ओढिी. आता तो एका बफाणळ  

डोंगराच्या माथ्यािर उभा होता.  



नतथे हेरॉल्डिा पेंग्विनिा कळप हदसिा.  
त ेआपल्या पोटािर झोपून एक-एक करत 

उतारािरून घसरत खािी जात होते.  

बफाणच्या डोंगरािरून घसरायिा मिासुद्धा 
आिडेि, हेरॉल्डच्या मनात आिां. 

मग त्याने बफाणत घसरत िाििाऱ्या 
स्िेजिां चित्र काढिां.  



बरेि पेंग्विन हेरॉल्डच्या स्िेजिर िढून बसिे. 
स्िेज पेग्विनने भरून गेिी. स्िेज डोंगरािरून 

िेगाने खािी घसरू िागिी. 

मग अिानक एक दघुणटना घडिी. 
हेरॉल्ड आणि पेंग्विन िर उडून बफाणत 

पडिे.  



हेरॉल्डच्या अांगािर बफण  साििा.  
तो अगदी गारठून गेिा. मग त्याने 

आभाळात सूयाणिां चित्र काढिां. 

हेरॉल्डिा पुन्हा उबदार िाटू िागिां. त्याने 
एक जांगि काढिां.  



जांगिात माकडां झाडाांच्या िेिीांिर 
झुित होती. मिाही झाडािर झोके 
घ्यािसां िाटतांय, हेरॉल्ड मनाशी 

म्हिािा.  

हेरॉल्ड झाडािर िढिा आणि त्याने 
एक िेि हातात पकडिी. 

मग तो माकडाांसारखां पुढेमागे झोके 
घेऊ िागिा.  



हेरॉल्डिा प्राणयाांसारखां आयुष्य जगायिा मजा 
आिी.  

पि आपिां स्ित:िां आयुष्य जास्त छान आहे, 
असां त्यािा िाटू िागिां.  

त्याने आपिा जाांभळा खडू उिििा 
आणि आपल्या घराच्या णखडकीिां 

चित्र काढिां.   



घरात येऊन हेरॉल्ड पिांगािरच्या िादरीत लशरिा. 
त्याने आपल्या िाडक्या कुत्र्यािा बाहुांमध्ये घेतिां. 
त्यािा जाांभळा खडू जलमनीिर पडिा आणि तो 

गाढ झोपी गेिा.  

हेरॉल्ड आपल्या आईिा नतच्या िाढहदिशी काय 
भेटिस्तू देईि?  

समाप्त 


